HF Mors-piger smed point
Alligevel er der lagt op
til spændende afslutning for U14-pigerne
AF DAVID HØJMARK
dh@mf.dk

Håndbold - U14 Piger 2.
div: Fursund-Sundsøre HF Mors 17-17 (6-8)

Rollen som favoritter blev
måske for stor en belastning for U14-pigerne fra
HF Mors, der i går smed
point hos Fursund-Sundsøre.
Den omvendte kamp
var endt med klar HF
Mors-sejr, og det lignede
også to point, da holdet
efter en lidt skidt start
trak fra med seks mål i
træk til en føring på fire
mål.
Men i stedet kom hjemmeholdet tilbage og nød
godt af et HF Mors-hold
under niveau.
- Vi lavede for mange
små, personlige fejl. Det
var både med afslutninger, opdækning og afleveringer, konstaterer
U14-holdets træner, Lars
Bo Majgaard.
HF Mors førte dog med
to ved pausen, og igennem anden halvleg havde morsingboerne også
de små føringer. Men til
sidst måtte de nøjes med
et point og kunne endda være tilfredse med

ikke også at miste det,
da hjemmeholdet var
på bolden i de sidste 45
sekunder uden at spille
sig til andet end et skud
langt over mål.

Heldigvis for HF Mors slog
Ry Håndbold i går topholdet Bjerringbro FH,
og dermed er der lagt op
til en spændende afslutning med netop de tre
hold i kamp om pladsen i
1. division.
- Nu skal vi nyde de næste to weekender, hvor vi
har chancen - og så skal
vi tænke over de fejl, vi
har lavet, siger Lars Bo
Majgaard, der ærgrer sig
over, at kun fire spillere
kom på måltavlen med
Josefine Jensens skarphed på straffekast og indsatserne fra Adelise Pucurica og Sofie Majgaard
som det mest opløftende
for HF Mors.
Der skal meget mere til,
hvis efteråret skal ende
med triumf.
- Rammer vi ikke niveauet i de sidste to kampe, bliver vi treer i puljen.
Vi skal finde tilbage til det
spil, vi leverede midt på
sæsonen, siger Lars Bo
Majgaard.
Mål: Josefine Jensen 6,
Adelisa Pucurica 5, Sofie
Majgaard 4, Sofie Knudsen
2.

